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عرفان قرآنی (فطرة)

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

عرفان دارای دو بُعد استتتت

یکی ای جابی در معرف حق ،و یکی َستتتتل ی در معرف

شیطان

عرفان دارای دو بُعد ایجاب و سلب اس  .بُعد ایجابی که واجب اس عرفان اهلل اس
که مقدّمه آن عرفانِ خود اس ت و عرفانِ ستتایر کائنات ،که «من عرف نفستته فقد عرف
ربّه» .ولیکن عرفانِ ستتل ی ،عرفانِ شتتیطان استت  .شتتیطانِ خود را شتتناخ ن و ع عیّ
نکردن و همچنین (شناخ ن) شیاطین خارجی و ابلیس را که رأس الشّیاطین اس .

هوا و انواع آن در قرآن از جمله هوای نفس ،هوای عقل و هوای علم

در قرآن شریف صیغهی «هوا» (مانند هوای نفس) و صیغهی «عقل» و صیغهی «وحی»
صتتتیَغ مخ لفاش در  49جای قرآن« ،هوا» که احیانًا در
مکرّر آمده استتت « .عقل» با ِ
مقابل عقل ا س در  35جای قرآن آمده و «وحی» در  75جای قرآن ا س که حدود
 5یا کم رش وحیِ شیطان یا وحی إلی األرض ا س یا وحی به زن ور ع سل ا س  ،و
حدود هف اد جای قرآن وحیِ ربّانی اس .
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در مورد «هوا» ،آ یا هوا در قرآن شتتتتریف در آ یات مربوطهاش فقط هوای نفس ام ّاره
اس ؟ یا هوای عقل هم هس ؟ هوای علم هم هس ؟ هوا یعنی عوجّه ،من ها این عوجّه
یا عوجّهِ سطحیِ شیطانیِ نف سانی ا س ؛ که هوایِ نفسِ امّارهِ ا س  ،یا عوجّهِ عقالنیِ
غیرِ مطلق اس که هوای عقل اس  ،و یا هوایِ عقالنیِ مطلقِ منهایِ وحی اس  ،و یا
هوا نی س و فقط وحی اس  .ط عًا هوای شیطانی « ضالل م ین» ا س  .اگر ک سی در
زندگی ،نفی و اث اتاش بر م نای هوای نفستتانیِ ش تیطانی ،باشتتد ،این در کلّ هواها ِ
ی
نفستتانیِ ش تیطانی غوطهور اس ت و در کل ابعاد زندگی در ِس تفل ( ایین) اس ت  ،و در
زیان و در خطر استتت  .امّا اگر هوای عقل باشتتتد ،هوایِ عقلِ غیرِ مطلق باشتتتد ،راه را
میعواند طی کند ،و به وحی ربّانی برسد ،امّا اگر در هوایِ عقالنی عوقّف کند ،و وحی
ربّانی را قصتتور یا عقصتتیر نیابد این هم گمراه استت امّا گمراهیاش خیلی کم ر از
هوای نفسانی شیطانی اس .

ولیکن اگر کلّ هوا ها را عرک ک ند هوای عقالنیِ غیر مطلق ،هوای علمیِ غیر مطلق
که بین راه و بیراهه ا س  ،و هوای نف سانیِ شیطانی که کلًّا بیراهه ا س  ،اگر این سه
هوا را عرک کند و فقط به وحی ربّانی عوجه کند؛ این در راه راستتت و ستتت یل ربّانی
اس .

هوا در قرآن فقط هوای نفس امّاره بالسّوء نیس

خیال می شود که هوا کلًّا هوای نفس امّارهی بال سُّ وء ا س  ،امّا در  35مورد قرآنی که
«هوا» به صیغههای گوناگون اس عمال شده اس ؛ گاه هوای نفس امّارهی بالسُّوء اس ،
گاه هوای علم استتت  ،گاه هوای عقالنی استتت  .م الز از جمله آیاعی که شتتتامل هوای
نفسانی ،هوای عقالنی و هوای علمی ،منهای وحی میشود؛ این آیه اس «ومَا یَنطِقُ
عَن الهَوَىٰ * إِن هُوَ إِلّا وَحيٌ یُوحَى» (نجم .)4،از «إن هو إالّ وحیٌ یوحی» استتتت فاده
میکنیم که این هویٰ أعَمّ اس از هوای نفسِ امّارهی بالسُّوء ،هوای عقل و هوای علم.
سه هوا داریم  1ت هوای نفس امّاره بالسّوء 2 ،ت هوای عقلِ غیر مطلق 3 ،ت هوایِ علمِ غیر
مطلق.
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در آیه «ما ینطق عن الهویٰ إن هو إلّا وحیٌ یوحیٰ» ،اینجا إن ح صر ا س  ،یعنی عَنَطُّقِ
( سخن گف ن) رسول در بُعدِ ر سال ی؛ فقط وحیانیِ ربّانی اس ( .هرچیزی) در مقابلِ
وحیِ ربّانی هواستتت ؛ س هر هوایی غیر از وحی ،در این م لّث چه هوای نفس امّاره
بال سُّ وء با شد که ضالل م ین ا س  ،و چه هوای غیر مطلق با شد که میانگین ا س ؛ و
چه هوای عقل غیر مطلق که میانگین ا س  ،یغم ر بر هیچ یک از این سه هوا سخن
رستتال ی و ره ریِ ربّانی ندارد .س این آیه نصّ اس ت در اینکه هوا در مقابل وحی،
شامل عمام نظرات غیر مطلق ،چه نفسِ امّارهی بال سُّ وء با شد ،چه نظرِ عقلِ غیر مطلق
باشد تتت که احیانًا خطاس و احیانًا ثواب اس تتت و چه از نظر علم غیر مطلق باشد ت
که احیانًا خطاس و احیانًا ثواب اس ت شامل همهی اینها هس .

[یعنی عقل مطلق منحصر به عقل معصومین اس ؟]

نخیر .عرض شود که ما مقداری بحث میکنیم و بعد ربعِ ساع ِ آخر را برای سوال و
جواب میگذاریم.

اعِّ اعِ هوا دارای چند بُعد است

بالستوء که مطلقًا ضتتالل
1تتتتتت اع اع هوای نفس امّاره ُّ

اس  2 .ت اعِّ اعِ عقل غیر مطلق و علم غیر مطلق که اگر در رابطه با وحی ن اشد احیانًا
درس اس و احیانًا نادرس 3 .تتتتت اعِّ اعِ هوایِ عقالنی صحیح که خود ،عاقل را به
ستتتوی وحی ربّانی ره ری میکند .این مخ صتتتری استتت که در مقدمهی بحث عرض
کردیم.

ع ادت ده بُعد دارد که همگی غیر از یک بُعد ع عی از هواس

«إیّاکَ نَع ُد» ،ع ادت که نهای ِ خضتتوعِ استت دارایِ مراحلِ گوناگون استت ع اد ِ
ت
الحادی ،ع ادتِ شرکی ،ع ادت عوحیدی .اینها ع اداعی اس که از نظرِ فرض و عحققِ
خارجی امکان ذیر استتت در درون ،م لّ ی (ستتتهگانهای) استتت  ،در برون هم م لّ ی
استت  ،و این بُرون یا برونِ غیر ربّانی استت که م لّ ی استت  ،یا برون ربّانی استت که
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م لّ ی است  ،این  9عا با بُعدِ دهم که ع ادتِ خالصتتانهی وُحدانیِ ربّ العالمین است ،
جمعًا ده مرع ه اس .

بالس توء اس ت  ،ش تیطانِ مطلق .گاه
اما در درون ،گاه انستتان مطلقًا مطیعِ نفس امّارهی ُّ
مطیعِ عقلِ مطلق و یا عقل غیر مطلق و مطلق استت  .گاه هم مطیع هر دو استت  .این
بالستتوء که
هر ستته با مراحل گوناگوناش هدای مطلقه نیستت  .ع ادت نفس امّارهی ُّ
ش تیطان درونی اس ت ؛ معلوم اس ت که ضتتالل م ین اس ت  ،و اص تالز دارای نور هدای
نیست  .در مقابل ،اطاع عقل مطلق راه است  ،ولیکن اطاع مطلقِ عقلِ غیر مطلق،
گاه راه اس و گاه بیراهه اس  .زاویهی سوّم هم این اس که گاه اطاع و ع ادت از
نفس امّاره بالسُّوء باشد و گاه اطاع و ع ادت عقلِ مطلق یا عقلِ غیرِ مطلق .س این
م لّث در ع ادت درونی برای هر مکلّفی ،چه در انستتتانها ،چه در اجنّه و غیره وجود
دارد .این سه عای اول.

بالستتتوء
امّا ستتتهعای خارجیِ غیر ربّانی گاه انستتتان یروی میکند از نفسهای امّاره ُّ
دیگران تتتت که ال ه م دأش نفس امّاره داخلی اس تتتت و گاه اطاع میکند از عُقُول و
علومِ دیگران .گاه هم این و هم آن .همان سه بُعدِ اطاع  ،ع ادت و خضوع مطلق که
در درون هس در برون هم هس نفس امّارهی بالسُّوء و عقالنیّ و عِلمیّ ِ مطلق و
غیر مطلق .در بُرون گاه ع ادت از عُقال ،گاه از شیاطین ،گاه از هر دو وجود دارد .این
هم سه بُعد ،که جمعًا عا اینجا میشود ششعا.

ستتته بُعدِ دیگر در رابطه با ربّ استتت  .در رابطه با حق ستتت حانه وععالی گاه در بُع ِد
مف ضَّ ل (برعر) دان س ن غیر خدا بر خدا م شرک ا س  ،م ل علی اللهیها .علی اللّهیها
برخی شان میگویند که علی خداس ولیکن عواضع کرد و خدایی را فعالز به خدا داد!
اینها م شرکاند بینِ خدای ا صل و علی(علیه ال سّ الم) .اینها خدای ا صل را عرجیح
ندادند بلکه علی(علیه ال سّ الم) را بر خدای ا صل عرجیح دادند .گاه برابر (دان س ن غیر
خدا با خدا ا س ) ،خدایانی یا خدایی برابر خدا قرار می دهند؛ گاه مادون (قرار دادن
شتتتتریک از خدا) استتتت که مشتتتترکین نوعًا همین بُعدِ ستتتتوّماند ،یعنی اگر ب هایی،
طاغوتهایی ،یا اشتتیائی را می رستت ند و شتترک میکنند و آنها را شتتریک خدا قرار
میدهند؛ آنها را مادون خدا میدانند .میگویند اصتتتل خداستتت «ولَئِن َستتتتَل َهُم مَن
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاألَرضَ وَسَخَّرَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَتَنَّا یُؤفَكُونَ» (عنک وت)61،
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این هم سه بُعد .جمعًا اینها نُه نوع ع ادت ،در سه بُعد ا س

ع ادتِ درونیِ صرف،

بُرونی غیر خدایی ،برونی با شریک قرار دادن با خدا چه برعر ،چه برابر ،چه مادون.

بُعدِ دهمِ ع ادت ،عوحید اس ؛ وحدت در ع ودیّ « .ایّاک نع د» مرحلهی دهم را بیان
میکند .فقط عو را ع ادت میکنیم ،غیر عو را با عو ،نه فوق ،نه برابر ،نه دون ،شتتتتریک
قرار نمیدهیم .اینها مراحل ع ودیّ اس .

ع ادت و خشوع انسان برای روردگار ،سرافکندگی و ذُلّ نیس

حال مطل ی که هستت این استت که گروهی از گمراهان میگویند اصتتالز ع ادت ذُلّ
(ذل ) استتت  ،انستتتان که موجود شتتتریف و واال و باالیی استتت  ،اینکه او را موظّف
کردهاند عا خدا را ع ادت کند این ذل ا س چون ع ادت ان سان را کوچک میکند .و
کوچک شتتدن انستتانی که بزرگ است  ،دارای عظم است  ،دارای عقل است  ،دارای
علم اس  ،دارای ذات اس  ،این با عظم انسان منافات دارد!

انسان ناگزیر از ع ودی اس چه بخواهد و چه نخواهد

ا سخ این ا س که ان سان ،فر ش ه و جن را ا صالز غیر عابد نمی شود ع صوّر کرد .چرا؟
برای اینکه؛ اگر مُلحدند س مادّهی اولیّه را ع ادت میکنند ،اگر مشتتتترکاند ،با خدا
شتتریکانی را ع ادت میکنند ،باالخره عابعیّ چیزی دارند یا عابعیّ ِ درونی است ؛ که
بالس توء یا علم یا عقل اس ت  ،و یا عابعی خارجی اس ت  ،باالخره
عابعیّ ِ نفس امّارهی ُّ
انستتتتانها کلًّا و اجنّه کلًّا عابعاند و در برابر یک نیرویی مطلقًا خاضتتتتعاند؛ یا نیرویِ
غلط ،غلطِ غلط ،یا نیروی صحیحِ صحیح ،یا میانگین و بینابین ،گاه این و گاه آن .س
این خودش از خرافات استت که ع ادت به معنای غای ِ خضتتوع ذُلّ استت و منافات
دارد با عِزّ (عزّت) انستتتان! نخیر ،این انستتتانِ عزیزِ عزیز که از همهی موجودات عزیزعر
استت ؛ این هر که باشتتد ،هرچه باشتتد و هر فکری داشتت ه باشتتد باالخره خاضتتعِ یک
م دأیی هست  ،یا م دأ درونی یا بُرونی .و خضتوع و ع ادت در مقابلِ م دأهای برونی
ن یجهی (ع ادتِ) م دأ درونی اس .
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[آن هایی که ماده رس ند اینها چطور؟ اینها چه چیزی را می رس ند؟ قرآن میگوید
که اینها می گویند «وما یهلکنا اال الدَّهر» (جاثیه])24،

بله این ها مادّه رستتتت اند «وما یهلکنا اال الدَّهر» یعنی هالک ما ،ح یات ما و همهی
چیزهای ما وابستتت ه به دهر استتت  .دهر هم مادّه اولیّه استتت  ،بنابراین عابدِ مادّهاند.
رس ندهی مادّهی اولیّهاند که لفظِ دهر را بر آن اطالق میکنند.

[ملحدین جزء ط قهی اولاند؟]

ملحدین ط قهی مادّیاند ،مادّه رس اند ،من ها رس یدن اهلل ،رس یدن مادّه ،رس یدن
بالس توء
علم ،هر رس ت ش تی بر م نای رس ت شِ داخلی اس ت  ،اگر رس ت شِ نفسِ امّارهی ُّ
اس  ،ع عیّ شیطانها ،بیعقلیها ،جنونها و انحرافات درونی و بیرونی اس .

منظور آیه «ال عَ َّخِذُوا إِلَهَینِ اثنَینِ»؛ دو دس ه خدایان درونی و برونی اس

و این که خدا می فر ما ید «وق َالَ الل َّهُ ال عَ َّخ ِذُوا إِلَهَینِ اثنَینِ» (ن حل )51،مع نایش
چی س ؟ سؤال آیا ان سانها و سایر مکلّفان فقط از دو خدایی ممنوع شدهاند؟ نخیر،
دو خدایی و ستته خدایی و چند خدایی همهاش ممنوع اس ت  .س چه اصتتراری بر دو
خدایی است ؟ برای اینکه یک خدا خدایِ نفس امّارهی بالستتوء است که خدای اصتتل
َضتتتلَّهُ اللَّهُ عَلَى
استتت که «وَلَا عَ َّ ِعِ الهَوَىٰ» (ص )26،و «أَفَرَأَی َ مَن اعَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأ َ
عِلمٍ» (جاثیه )23،؛ خدای خود را هوای نفس خود گرف ه است  .این خدای اول است .
خدای دوم بر م نایِ خدا گرف نِ هوای نفس امّاره بالستتوء؛ خداهای برونی ،طاغوتها،
ب ها ،اصتتنام و چیزهایی است که در برون ع ادت میکنند( .ن یج ًا منظور از «إِلَهَی ِ
ن
اثنَینِ» در آیه ،نفیِ دو دستتت ه خدایانِ درونی و برونی استتت که شتتتامل عمام خداها
میگردد) .س ع ادتهای برونی بر م نای ع ادتهای درونی استت  ،در راه غلط و در
ِستتلکِ باطل .ولیکن در ستتلکِ حق اصتتالز ع ادتِ درونی وجود ندارد ،شتتخصتتی که
موحّد استت به عمام وجود (ع ادتاش خارجی استت ) یا باالخره با درجات مخ لف،
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حقّ را ع ادت میکند .اگر عابدِ عقل باشتتد؛ س عابدِ حق نیستت  ،مگر مطیعِ عقل در
راه و س یل إلی اهلل باشد.

بنابرین ع ادتهای درونی چه در بُعد نفس امّاره بالستتتتوء ،چه در بُعد عقل و چه در
بُعد علم ،اینها ع ادت نیست  ،اگر هم ع ادت باشتتد؛ (ع ادتِ حق نیست و) هرگز راهِ
به ستتتوی ع ادت ربّ نخواهد برد .بر این م نا «إیّاک نع د» که حضتتتورِ نخستتت ینِ در
محضرِ ربّ در نماز اس  ،این مرحلهی دهمین ع ادت اس  .اینکه منحصر اینگونه
باشتتد که مع ود من ،مُطاعِ من ،که در برابرش خضتتوع دارم ،و نهای ِ خضتتوع را دارم،
هم در بُعد ظاهری که ستتجده و رکوع اس ت  ،و هم در بُعد باطنی که خشتتوع اس ت و
قلب م وجّه به مع ود اس  ،این در انحصارِ بُعدِ دهمِ ع ادت اس که «إیّاک نع د» بعد
هم «إیّاک نس عین» و بعد «إهدنا الصّراط المس قیم».

[ ایان جل سه و شروع جل سهی بعد که در یک نوار با درس گذ ش ه شده ض ط شده
اس ]

«بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ»

ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

عرفان که در ا صل قرآنی ا س و در فرع بر م نای سنّ محمّدی( صلی اهلل علیه وآله
وستتلّم) استت دارای مراحل و درجاعی استت  .چنانکه عرض کردیم؛ عرفان فوقِ علم
ا س  .علمی که با کو شش و کاوش ،برر سی و دقّ  ،جایگاهِ محکم و رو شنی به خود
گرف ه که در درون و در برون مق ضای عمل ا س  .در درون خشوع لِلّتتتتته اس و در
برون خضوع لِلّته اس .

علم برای رسیدن به نهای خضوع و خشوع کافی نیس  ،ما نیازمند ابعاد دیگر عرفان
هس یم
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صرفِ علم عا چه رسد به ظنّ ،برای خشوع درونی و خضوع برونی به معنای صحیح
کلمه کافی نیس  .نقطهی نخس ینِ عرفان ،عرفانِ فطری اس  ،سپس عرفانِ عقالنی ،با
معیّ اش علمی ،عرفانِ عدبّری ،عرفان در محیطِ صدر که شرح صدر ا س  ،عرفانِ در
محیطِ قلب که اوستتع از صتتدر اس ت  ،عرفان در فؤاد که آخرین مرحلهی عرفانِ حق و
عرفانِ باطل ا س  .عرفانِ باطل از فطرت گرف ه عا فؤاد ،که فؤاد؛ قلبِ م ش علِ به نار و
ظلم اس  ،و عرفان حق که نیز آغازگرش فطرت اس وق ی به مرحلهی آخرین و به
مرحله فؤاد میرسد قلبِ مش علِ به نور اس .

عرفانِ هر انسانی به اندازه مرحله وجودی اوس  ،و مرحله نهایی انسان ،فؤاد اس

مقدّم ًا باید عرض شتتود که هر کس تی دارای این مراعب نیس ت عا عرفانی بر م نایِ این
مراحل دا ش ه با شد .م الز ک سی که هنوز مکلّف و عاقل نی س اگر می شود که عرفان
داش ه باشد عنها بر م نای فطرت اس  .کسی که عاقل و مکلّف شده ولی م دبّر نیس
عرفان دو م نایی دارد فطرت و عقل و همچنین .بنابراین از یک عا مرحلهی اخیر که
مرحلهی فؤاد استتت  ،عرفان در بُعد ستتتل ی و ایجابی محقّق استتت  ،و ال ه درجات و
مراعبِ م فاوت ،و یوندِ یکدیگر ،و مقدّم از یکدیگر دارد.

فطرت در قرآن

راجع به فطرت در قرآن شتتریف با ص تیغههای گوناگون ،چه فطرتِ انستتان ،چه فطرت
کلِّ کائنات  20آیه داریم .راجع به فطرتِ ان سان چه با لفظ فطرت چه بدون لفظش 3
آ یه داریم .اوّل آ یه  30ستتتتوره روم «ف َتَقِم وَجه َكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطرَةَ الل َّهِ الَّ ِي فَطَرَ
الن َّاسَ عَلَیه َا ال عَ دِیلَ لِخَلقِ الل َّهِ ذَل ِكَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلَكِنَّ أَك َرَ الن َّاسِ ال یَعلَمُونَ» .دوّم
آیته  172و  173أعراف استتتتت «وَإِذ أَخَتذَ رَبُّتكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّیَّ َهُم
وَأَشهَدَهُم عَلَى أَنفُ ِسهِم أَلَس ُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى َشهِدنَا أَن عَقُولُوا یَومَ القِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَن
هَذَا غَافِلِینَ * أَو عَقُولُوا إِنَّمَا أَشتتتترَبَ آبَااُنَا مِن قَ لُ وَكُنَّا ذُرِّیَّةز مِن بَعدِهِم أَفَ ُهلِكُنَا بِمَا
فَعَلَ المُ طِلُونَ» .آیه ستتتوم نستتت به کلّ موجودات استتت  .آیه روم و آیه أعراف به
فطرت ان سان مربوط ا س  ،ولیکن آیهی  72سوره احزاب که «إِنَّا عَرَ ضنَا األَمَانَةَ عَلَى
8

ال سَّ مَوَاتِ وَاألَرضِ وَالجِ َالِ فَتَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا وَأَ شفَقنَ مِنهَا وَحَمَلَهَا اإلِن سَ انُ إِنَّهُ كَا َن
ظَلُومًا جَهُوالز» این مربوط به فطرت اصتتتلی و عکلیف اصتتتلی م نوّع و م کامل و []..
نس

به کلّ موجودات اس .

[این عکوینًا بوده یا عشریعًا؟] چشم ،بعد این را بحث میکنیم.
حاال در این ستتته آیه ،آیهای که نصِّ لفظ فطرت دارد آیه ستتتورهی روم استتت «فَتَقِم
وَجهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطرَةَ اللَّهِ الَّ ِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا ال عَ دِیلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ
القَیِّمُ وَ لَكِنَّ أَك َرَ الن َّاسِ ال یَعلَمُونَ» .اوّل در الفاظ و کلمات آ یه که مرحلهی کل یدی
برای عفهّمِ معانی آیه اس بحث میکنیم.
در آیه «فتقم وجهلک للدین حنیفًا» مخطاب در درجه اول یام ر(ص) استتتت و بعد
سایرین
«أقم» خطاب به کی س ؟ در مرحلهی نخس ین خطاب به شخص رسول گرامی(صلی
اهلل علیه وآله و سلّم) ا س  ،چون ر سول ا س  ،ن یّ ا س  ،اقامهی خودی دارد ،اقامه
غیری دارد ،در مرحله نخستتتت ین خود با ید اقامهی وجه کند ،بعد دیگران را به اقامه
وجه متمور کند ،که «وَرَعِّل القُرآنَ عَرعِیالز» (مزمل )4،و نه عَرَعُّال! یا آیات ستتتتوره مزمّل
«قُم اللَّیلَ إِالَّ قَلِیالز * نِصفَهُ أَو انقُص مِنهُ قَلِیالز * أَو زِد عَلَیهِ وَرَعِّل القُرآنَ عَرعِیالز * إِنَّا
َسنُلقِي عَلَیكَ قَوالز ثَقِیالز» عا «إِنَّ لَکَ فِي اَلنَّهَارِ َس حًا طَوِیالز» .اقامهی وجه برای برخی
از مکلّفان دو بُعدی است  ،برای برخی یک بُعدی است  .کستتانی که قدرت دعوت إلی
اهلل ،آنگونه که شتتاید و باید ندارند؛ برای آنها اقامهی وجه به هر معنایی که هس ت ،
یک بُعدی اس  .ولیکن کسانی که افزون بر اقامهی وجه خودشان ،قدرت بر واداش ن
دیگران به اقامهی وجهِ فطرت دارند ،این عکلیف دو بُعدی اس .

س «فتقم وجهک» در بُعدِ نخس ت ین رستتول گرامی(صتتلی اهلل علیه وآله وس تلّم) و در
بُعدِ دوم اقامهی وحی برای کلّ مکلّفان بر م نای رستتال ِ وحیانیِ محمّدی(صتتلی اهلل
علیه وآله وستتتلّم) استتت  .خوب در «فتقم وجهک» ،اقامه در مقابل قعود استتت  ،وجه
هس ولیکن وجه گاه قاعد اس  ،نشس ه اس  ،بیحرک اس  ،بی حالِ عکامل اس ،
گاه قائم ا س  .س این وجهی که در اینجا س  ،همهی مکلّفان و غیر مکلّفان دارند.
من ها اقامهاش که امرِ ربّانی اس ؛ مربوط به مکلّفان اس  .ق ل از حال عکلیف اوامر
الهی م وجّه به غیر مکلّف نمیشود.
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در آیه «فتقم وجهک» خطاب به عقل اس

در أقم متمور عقل ا س  .عقل ا س که باید وجه را به دین اقامه کند به طور حنیف
للدین حنیفًا ،نه خودِ فطرت .خود فطرت از هنگام آفرینش انستتتتان و ستتتتایر مکلّفان،
موجود استتت  ،ولیکن نه مورد أمر استتت و نه مورد نهی ،و هرگز عکلیفی ندارند .س
أقم ،امر به کی س ؟ متمور به اقامه کی س ؟ عقل ا س  .عقلِ ان سان که مَناتِ نخ س ینِ
عکلیفِ همهی عقالس  ،به اقامهی وجه متمور اس  .س مخاطب عقل اس  .عقل در
هر مرحله از مراحلی که باشتتتد ،چه ایین ،م وستتتط ،باال ،کم رین مقداری که صتتتدقِ
عقل بکند ،مصتتداقِ نخس ت ینِ عکلیف اس ت  ،و متمور به اقامه اس ت  .ال ه هرچه عقل
قویعر با شد امر به اقامه هم قویعر ا س «هر که بامش بیش برفش بی ش ر» ،هر اندازه
که قدرت عقالنی مکلّف زیادعر ا س  ،به اقامهی بی ش ر متمور ا س  .همانطور که هر
کس مال بیشتت ری دارد به انفاق بیشتت ر متمور استت  ،هرکس قدرت بیشتت ری دارد به
کمک کردن بیش ر متمور اس و...

در آیه «فتقم وجهک» منظور از وجه همان فطرت اس

حال در «أقم وجهک» ،وجه چی س ؟ وجه مفرد ا س  ،وجوهک که نی س  .بر خالف
آنچه مرحوم اس اد بزرگوارِ اوّلین ما مرحوم آقای شاهآبادی میفرمود که منظور وجو ِه
باطن و وجوهِ ظاهر ،وجوهِ نجگانهی ظاهر و وجوه هف گانهی باطن استتتت ؛ نخیر،
اینطور نی س  .وجوهک که نی س  ،بلکه وجهک ا س  .در س ا س که این وجهک
که یک وجه ا س ؛ اگر اقامه شود ،سایرِ وجوهِ ظاهر و باطنِ ان سان نیز اقامه می شود.
ولیکن وجهک دالل مستتتت قیم بر فرد دارد (یعنی) یک وجه .اگر ایه و استتتت وانهی
خانهای را خراب کنند همه خانه خراب میشتتتود ولیکن ایه خراب شتتتده .در محورِ
اول ایه خراب شده بعد بقیّهی خانه ،و اگر ایه را آباد کنند بقیّه آباد اس  .همچنین
اگر وجهِ انسان ،وجهِ مفردِ انسان ت که بعد بیان میشود منظور از آن چیس ت اگر این
وجه اقامه شتتتتود ،وجوه دیگر چه وجوه باطن و چه وجوه ظاهر ،وجوه باطنی در
ن یجهی این وجهِ نخستتت ین ،و وجوهِ ظاهری در یوند با وجوه باطنی ،آنها هم اقامه
میشوند.
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کلمه دین در قرآن به معنای طاع اس  ،چه طاع رحمان و چه طاع شیطان
« فتقم وجهک للدّین حنی فًا» ،دین بر م نای آ یاعی در کلّ قرآن که دارای لفظ دین
اس ؛ یعنی طاع  ،یا طاع ِ رحمان و یا طاع ِ شیطان .خدا که امر میکند به اقامهی
وجه للدّین ،منظور طاع ِ رحمان استت  .س جه ِ اث اعی طاع رحمان استت و در
ضمن ،جه سل ی؛ طاع ِ شیطان اس

حنی فًا دال ل ِ ستتتتل ی استتتتت  ،ل لدّین حنی فًا ،یعنی لل طا عة حنی فًا ،طا ع ِ مُعرِض
(رویگردان) از باطل .چون یک حَنَف داریم و یک جَنَف .جَنَف باطل استتت و حَنَف؛
اعراضِ از باطل استتتت  .بنابراین للدّین را حنی فًا معنا میکند .یعنی برای طاع در
حالی که معرض از باطل هستتتت ی ،چه با طل درونی ،باطل برونی ،باطل بر خالف
فطرت ،بر خالف عقل ،باطل نفس امّاره بالستتوء ،باطل جهال  ،باطل شتتهوات ،باطل
شتتتیطانهای خارجی و داخلی .س دین ،مطلقِ اطاع نیستتت  ،بلکه طاع ِ رحمانی
اس .

«حنیفًا» سه بُعد دارد أقم حنیفًا ،وجهک حنیفًا ،للدّین حنیفًا

و «حنیفًا» به کلّ مراعب ستتتهگانه ق لی اشتتتاره دارد یعنی أقم حنیفًا ،وجهک حنیفًا،
للدّین حنیفًا .حنیفًا حال استتتت  .أقم حنیفًا ،یعنی اقامه کن در حالی که اقامهات از
باطل رویگردان استتت  .اقامهها فرق میکنند؛ قیامها یا قیامِ حق استتت  ،یا قیامِ باطل
اس  .نس

به فطرت قیامِ باطل نکن بلکه قیام به حقّ کن؛ س أقم حنیفًا.

وجهک حنی فًا ،وجه را با عوج ّه کامل اقامه بده ،نه وجه را به گونهای ظلمانی ،به
گونهی عار یک ،نه وجه را بیوجه اقامه کردن ،وجه را با وجه و چهرهی درخشتتتتانِ
خودش اقا مه کردن .به جای فطرت ،نفس ام ّاره را اقامه نکن ،به جای فطرتِ حنیف،
فطرتِ غ ارآلود را اقامه نکن .فطرت حنیف با اقامهی حنیف .س حنیفًا حال استتت .
اقامهی حنیف؛ اقامهای استت که این اقامه مُعرِض (رویگردان) از کلّ اقامههای باطل
باشد .باید اقامهی حق باشد ،اقامه در راس ایِ صحیحِ وجه.

11

وجهک حنیفًا ،یعنی اش ت اه نکنید و به جای وجهک ،غیر وجهک را نیاورید ،به جای
وجهِ حنیف ،وجهی که غ ارآلود استتت نیاورید .وجهِ درخشتتتانِ روشتتتنِ خالی از کلّ
غ ارها ،جهال ها ،عاریکیها و شهوات.
«للدّین حنیفًا» ،دین هم باید حنیف باشتتد ،اگر دین حنیف ن اشتتد اقامهی وجه غلط
اس .

حاال این وجهک چیس ؟ فطرة اهلل.

فتقم وجهک لدّین حنیفا ،این وجه چیستتت ؟ این وجهِ مفرد که باید با حال ِ حَنَف و
اعراض از جَنَف (اقامه شتتتتود) ،با حال حَنَف ،اعراضِ عنِ ال اطل باطلِ اقامه ،باطلِ
وجه و باطلِ دین که این ستتتته ،هر یک دارای مراحلی استتتت  ،و در کلِّ مراحل باید
حنیف با شد اقامهی خال صانه و م س قیم؛ وجهِ خال صانه و م س قیم ،دینِ خال صانه و
مس قیم.

«فطرة اهلل» بدل برای «وجهک» اس  ،یعنی وجه همان فطرت اس

«فِطرَةَ الل َّهِ الَّ ِي فَطَرَ الن َّاسَ عَلَیه َا» ،گاه گف ه میشتتتتود که فطرة اهلل مفعولِ أعنیِ
محذوف اس أعنی فطرة اهلل ،یعنی وجه را اقامه کنید به سوی دین ،حنیفًا .میگوییم
نخیر ،فطرة اهلل بدل برای وجهک است  .جایی که بدل است و مفعول دومِ أقم است ،
أقم وجهک ،أقم فطرةَ اهلل .مادامی که حذف ضتترورت ندارد ما چرا حذف کنیم؟ فتقم
وجهک للدّین حنیفًا ،وجهک چیس ؟ فطرة اهلل .س عقل متموریّ دارد ،چون متمور
به اقامه عقل اس ت  ،عقل متمور ّی دارد وجهک را للدّین حنیفًا اقامه کند .س عامل
عقل اس  ،معمولٌ فیه ،فطرت اس  ،فطرت خمیره اصلی و ذات نخس ین انسان اس .
این خمیره را عاملِ عقل باید اقامه کند .مادامی که عقل در کار ن اشتد ،یا عقل با شد
با خمیرهی فطرت ،معاملهی اقامه نکند؛ فطرت هیچکاره استت  .فطرة اهلل خمیرِ مایهی
اصتلی و بنیادین و آغازین انستان است  .ق ل از عقل است  ،ق ل از فکر است  ،ق ل از
لُبّ اس  ،ق ل از کلّ مراحل شهودی و ادراکی انسان اس و زیربنای وجودی انسان
اس  ،نخس در م دأ روح و روحانیّات ،و در ثانی در م دأ جسم و جسمانیّات.
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فطرة اهلل همان وجه استتت  ،و وجه همان فطرة اهلل استتت  .اگر فطرة اهلل تتتتتتتت که بعد
دربارهاش بحث میکنیم ت اقامه شود ،چون فطرة اهلل زیربنای اصلی و م ین و رکنی و
آغازینِ انسان اس ؛ همهی (وجوه دیگر) انسان اقامه میشود .اگر فطرت انسان للدّین
حنیفًا اقامه شتتود همهی انستتان اقامه میشتتود هم عقل اقامه میشتتود ،هم مراحل
بعدی که لُبّ باشد و صدر باشد و قلب باشد و فؤاد باشد.
فطرت دارای دو ن س

و چهار صف ا س  .وفِعلَةٌ لهیئةٍ و فَعلَةٌ لمرّةٍ ( شعری از الفیه

طرَة برای مَرَّة ا س  ،و فَطَر یعنی جدا ساخ ن ،گ سیخ ن ،گ سیل دا ش ن،
ابن مالک) ،فَ ْ
«فَطَرَ الستتماواتِ و األرضِ» (انعام )79،یعنی آستتمانها و زمین را از مادهی نخستت ین
جدا ستتتاخ ( ،فَطَرَ) غیر از خَلَقَ استتت  .فَطَرَ از نظر لغ در کلّ آیات بیستتت گانهی
مربوطهاش به معنای جدا ساخ نِ آغازین اس  .یعنی در اصل چیزی بوده و بعد از آن
چیز حال ی را جدا میکند ،یا آن چیز را در مرحلهی دوم به کمال میر ساند .بنابراین
بر حسب آیه «وهُوَ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ واألَرضَ فِي ِس َّةِ أَیَّامٍ وكَانَ عَر ُشهُ عَلَى المَاء»
(هود« ،)7،ماء» که مادهی نخستت ین استت ؛ م دأ استت  .در آیات هم خَلَقَ داریم و هم
فَطَرَ .خلق یعنی جداسازی آسمانها و زمین از مادهی نخس ین .من ها این جداسازی
یا بر م نای رحمانیّ استتتت یا بر م نای رحیمیّ  .م نایِ رحیمیّ هم یا رحیمیّ ِ
خاصِّ مم ازِ بینظیر اس یا رحمیّ ِ عادی اس .
[اگر مفهوم جدا سازی از خلق ا س فاده ب شود بنابراین خلق کردن ا س فاده نمی شود].
خلق اعم از فَطَرَ اس .
قرآن برای ناس ،فَطَرَ به کار میبرد و برای سایر مخلوقات خلق را
چرا فطرة اهلل گف ؟ مگر عمام خالئق و آفریدگان مخلوق خدا نیستتت ند؟ س چرا فطرة
اهلل فرمود؟ (میخواهد بگو ید که) فطرت حال خاص و هی ئ ِ ویژهی مخصتتتتوص
جداستتازی انستتانی از نظر عمق روحی و زیربنای روحی استت یعنی حال فطری و
خمیره و وجدانیِ نخس ینِ انسان مخصوصِ خداس  ،اصالز قابل ع دیل نیس .
فطرت قابل عغییر هس اما هرگز قابل ع دیل و زایل شدن نیس
عقل قابل ع دیل استتتت  ،عدبّر ،علم ،صتتتتدر ،قلب ،فؤاد ،فکر ،جستتتتم ،روح همه قابل
ع دیلاند ولی فطرت قابل عغییر ه س اما قابل ع دیل نی س  « .فَلَیُغَیِِّرُنَّ خَلقَ اللَّتتتتته»
(نساء )119،داریم ،ولی قابل ع دیل نی س «ال ع دیل لخلق اهلل» (روم .)30،ع دیل یعنی
به طور کلّی کَنده بشود و کنار برود ،ولی در عغییر چهره عوض میکند .فطرت به هیچ
وجه قابل نیستتتت که از بین برود و چیز دیگری جایش ب یا ید ،ولی (م الز در مورد)
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عقل ،عقل میرود جنون میآید ،شعور میرود بی شعوری میآید ،علم میرود نادانی
میآید ،نور میرود ظلم میآید.
[در اثر یک عاملی اینطور میشتتتود] تتتتتتت بله ،ولی فطرت به هیچ وستتتیلهای از بین
نمیرود (و زایل نمیشود) .غ ار رویش میآید ولی از بین رف نی نیس .
[فطرت همان ابعاد وجودی ان سان ا س ؟] تتتتتت بُعدِ محوریِ وجودِ ان سان از نظر روح
ا س ؛ ان سان دو زیربنا دارد ،یکی زیربنایِ روح «الَّ ِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا» ا س  .نا سیّ ِ
ناس در بُعد اصتتلی چیستت ؟ روح استت  .س روح روبناس ت  ،زیربنای روح چیستت ؟
فطرت استتت  .س روح کلًّا با عمام نیروهایش روبناستتت  ،و زیربنای آن فطرت استتت .
بنابراین فطر النّاس لها نیستتت  ،بِها نیستتت  ،مِنها نیستتت  ،مَعَها نیستتت (بلکه) عَلَیها
استتت [ ]..فطر الناس علیها ،این دو بعدی استتت یک زیربنای روح انستتتان که فطرت
اس  ،و یک زیربنای جسم انسان که نطفه اس  .نطفه در مراحلِ بعدیِ عکامل ،جسم
انسان میشود .نطفه که زیربنای نخس ینِ آغازینِ جسم اس و فطرت زیربنایِ آغازینِ
روح استتت  .س روح و جستتتم هر دو ذُریّه دارند ،هر دو فطرت دارند .فطرتِ جستتتم،
مرحلهی آغازینِ زیربنایِ جسم اس ؛ که نطفه باشد .و فطرتِ روح مرحلهی زیربنایی
و آغازینِ روح استتت که فطرت استتت  .فطرت حال ِ روحیِ زیربنایی که اصتتتالز قابل
ع دیل نیس  ،قابل عغییر هس ولی قابل ع دیل نیس .
[یک اشکالی ظاهرا بیش میآید که برای اینکه روح برخاس ه از آن جسم اس  ،اب دائا
وجودش جزء آن ن وده ،س وق ی برخاس ه از آن جسم اس ]...
همین روحی که برخاستتت ه از جستتتم استتت  ،برخاستتت گیاش دو بُعدی استتت

یک

برخا س گیِ محوریِ آغازین ا س که فطرت ا س  ،یک برخا س گیِ روبنایی ا س که
بقیهی روح اس  .روح دارای مراحل اس  ،در مرحلهی آغازین روح کالًّ از جسم جدا
شده ولی این جداشدگی دوگونه جدا شدگی اس ...
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